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Document 3. Avaluació cicles formatius 
 
 
L’avaluació dels aprenentatges dels alumnes dels cicles formatius és contínua, 
ha d’atendre l’organització modular i s’ha de fer per unitats formatives per tal de 
permetre una millor capitalització de la formació.  

 
1. Sessions d’avaluació 

 
Durant el curs, es fa un mínim de tres Juntes d’avaluació (al final de cada una 
de les avaluacions), a més de la Junta d’avaluació final ordinària. També hi ha 
la Junta d’avaluació corresponent a la segona convocatòria ordinària.  

En cada sessió de junta d’avaluació es qualificaran les Unitats 
Formatives/mòduls professionals que hagin finalitzat i s’hi incorporaran, si és el 
cas, les qualificacions que corresponguin a les segones convocatòries de 
recuperació. 

En els cas de les unitats formatives iniciades i no finalitzades en el moment de 
la sessió de la junta d’avaluació, es podrà donar informació orientativa sobre la 
progressió dels aprenentatges.  

Al mateix temps la junta pot reunir-se, quan calgui, per avaluar i proposar la 
certificació dels alumnes que es matriculen per mòduls solts o unitats 
formatives.  

Es creu convenient realitzar a l’inici de curs una Avaluació inicial, abans de la 
primera junta d’avaluació per tal d’avaluar globalment la incorporació de 
l’alumnat al cicle formatiu i l’ajust de la programació en cas necessari.  

En les seves sessions, la junta d’avaluació ha d’analitzar, per a cada alumne/a, 
l’aprenentatge en el conjunt dels mòduls professionals i les unitats formatives 
corresponents al cicle formatiu en relació amb les competències professionals, 
personals i socials i amb els objectius generals establerts en el currículum. 

 
2. La junta d’avaluació 

 
L’equip docent, integrat per la totalitat dels professors que imparteixen el cicle 
formatiu, constitueix la junta d’avaluació, encarregada de fer el seguiment dels 
aprenentatges i de prendre les decisions que en resultin. L’organització i la 
presidència de la junta d’avaluació corresponen al tutor o tutora del cicle, com 
també la formalització dels actes corresponents.  



Programació General Anual. Curs 2016-2017. Document 3 
 

Pàg. 2 
 

En acabar, el/la Tutor/a, informarà a l’alumnat dels acords i resultats, sigui de 
forma individualitzada o mitjançant els representats legals de l’alumnat. 

 
3. Criteris d’avaluació 

 
Cada professor comunicarà, a principi de curs, a l'alumnat i al/a la tutor/a del 
grup, els criteris d’avaluació dels mòduls del cicle formatiu. 
 
 

4. Convocatòries 
 
L'alumne pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre 
convocatòries ordinàries, excepte el mòdul de formació en centres de treball, 
que només ho pot ser en dues. Amb caràcter excepcional, l'alumne pot 
sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, 
discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels 
estudis. El director del centre la resoldrà. 

Amb cada matrícula a les unitats formatives l'alumne disposa del dret a dues 
convocatòries. L'alumne que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o que 
abandoni, perd la primera convocatòria i es fa constar com a "No presentat" 
(NP). La presentació a la segona convocatòria és voluntària. A l'alumne que no 
s'hi presenti no se li comptarà aquesta segona convocatòria a efectes del 
còmput màxim i constarà com a "No presentat" (NP). 

 
5. Promoció de curs 

 
L'alumne que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària 
superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el 
segon curs del cicle i ha de cursar també les unitats formatives no superades 
del primer curs. En cas contrari, es matricularà en les unitats formatives no 
superades del primer curs del cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del 
segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular de manera 
significativa, segons el projecte del centre i la disponibilitat de places.  
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6. Qualificació 
 

6.1 Qualificació de les unitats formatives 
 

La qualificació de les unitats formatives és numèrica, entre 1 i 10, sense 
decimals. Es valora el grau d’assoliment del resultats d’aprenentatge, 
considerant uns criteris d’avaluació.  

 
6.2 Qualificació dels mòduls professionals 

 
La qualificació del mòdul és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. La 
qualificació final de cada mòdul professional s’obté com a mitjana ponderada 
de les qualificacions de cada unitat formativa, en funció del pes (ponderació) 
que es dóna a cadascuna d’elles d’acord amb la decisió prèvia adoptada per 
l’equip docent.  

Per exemple, en el cas d'un mòdul que consti de tres unitats formatives (UF), la 
qualificació s'obté realitzant la mitjana ponderada en relació a les hores (H) de 
cada unitat formativa:  

 

��� � 	
���	1 � ��	1�  ���	2 � ��	2�  ���	3 � ��	3�

��	1  ��	2  ��	3
 

 
6.3 Qualificació de l mòdul de formació en centres de treball 

 
S’expressarà en els termes “apte” o “no apte”. Si la valoració és “apte” estarà 
acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les 
competències professionals recollides en el quadern de pràctiques, en els 
termes de "Molt bona", "Bona o Bé", "Suficient" en el cas de "Apte", i de 
"Passiva" o "Negativa" en el cas de "No apte". 

 
6.4 Qualificació final de cicle 

 
Les unitats formatives i els mòduls professionals se superen amb una 
qualificació de 5 punts o superior.  Les unitats formatives i els mòduls 
professionals superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura 
per modificar una qualificació positiva atorgada; és a dir, no es poden repetir 
unitats formatives ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni es poden 
establir fórmules (presentació a segones convocatòries de recuperació ni 
d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva.  
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La superació del cicle formatiu requereix la superació de tots els mòduls 
professionals que el componen. La qualificació final del cicle formatiu, que 
s’expressa amb dos decimals, s’obté com a mitjana aritmètica de les 
qualificacions de cada mòdul professional, ponderades en funció del nombre 
d’hores assignat a cadascun d’ells.  

Els mòduls o unitats formatives convalidats es qualifiquen amb un 5 a efectes 
d'obtenció de la qualificació mitjana del cicle. 

En el cas d’haver obtingut l’exempció total del mòdul de formació en centres de 
treball, aquest es qualifica amb l’expressió “Exempt” (Xm). En el cas d’haver 
obtingut l’exempció parcial del mòdul de formació en centres de treball, aquest 
es qualifica com a “Apte” o “No apte”, segons el que correspongui.  

En el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu no es tindran en compte les 
qualificacions de ”Apte/a”, “Exempt”. 

 


